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Minnesanteckningar från Tillväxt- och
samhällsbyggnadsberedningen
2010-09-13
Närvarande
Ledamöter
Stefan Andersson (S) ordf
Håkan Andersson (C) v. ordf,
Maria Lund (C)
Elizabeth Hägg (M)
Ann Pettersson (M)
Bedria Halilovic (S)
Paul Miller (Mp)

Ersättare
Arne Nordqvist (C)
Olof Röstin (M)
Erik Vigre (M)
Gösta Nilsson (Fp)

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist (SD)
Håkan Andersson (C)
Eva Wigren (S)

Ej närvarande ersättare
Jan I M Gustavsson (S)
Arton Ajvazi (S)
Sven-Inge Dahlman (SD)
Henning Laursen (S)
Jörgen Lindell (Kd)
Ola Caesar (V) insynsplats

Knud Nörrelökke (V) insynsplats

Övriga
Thomas Arnström
Tid för sammanträdet: 18.30 – 21.00
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1. Upprop
•

Arne Nordqvist (C) tjänstgör för Håkan Andersson (C)
Erik Vigre (M) tjänstgör för Eva Wigren (S)
Gösta Nilsson (Fp) tjänstgör för Eva Rosqvist (SD)

2. Dagordning
Utsänd dagordning godkänns med ändringen att punkt 4 behandlas före
punkt 3 samt att extra programpunkt läggs in före ordinarie möte.

3. Avstämning av medborgardialog ”Näringslivsstrategi”
Olof Röstin beskriver förutsättningarna för en inledande dialog med Stefan
Albrekt, Teckomatorps företagarförening samt aktiv i projekt kring
företagssatsningar.

Stefan Albrekt redogör för arbetet i Den södra delen av kommunen med bl a
ett återupptagande av en aktiv företagarförening samt de olika projekt som
är på gång där företagare är involverade.
Strategiska frågor i ett företagarperspektiv är;
1. Marknadsföring av kommunen för att stärka attraktionen
2. Nätverk som knyter ihop orterna
3. Det lokala såväl som det regionala perspektivet
4. Dialog där kommunen måste vara proaktiv
5. Gemensamt bidra till ett lokalt utbud där företag och kommun har
olika roller som måste samordnas
6. Kommunen och företagsalliansen måste ena sig om rollen mot en
”tydlig kommun”
7. Tjänstemän måste kunna ha ansvar och befogenheter
8. Näringsliv och skola måste knytas närmare i ett långsiktigt samarbete
9. Respektive ort måste finna sin gemensamma särart som alla kan
bidra till att stärka
Efter dialogen med Stefan Albrekt redovisade Maria Lund resultatet från
intervjuer med besöksnäringen och Erik Vigre intervjuer med
lantbruksföretag.
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En diskussion följde om fortsatt arbete där de olika ledamöterna
formulerade vägar för att utveckla dialogen.
Elizabeth Hägg betonade behovet att tydliggöra kommunens olika roller i
sammanhanget och att det är nödvändigt att sprida informationen om
myndighetsuppgifter och hur dessa är fördelade mellan olika organisationer
idag.

4. Redovisning av information vid senaste fullmäktigemöte
Stefan Andersson och Thomas Arnström redogjorde för informationen om
medborgardialoger vid föregående kommunfullmäktige. Denna punkt
utvecklades i ett samtal där frågan utvecklades och reflektioner gjordes om
förutsättningar för framtiden.

5. Övriga frågor
Ordförande föreslog en ändring av tidpunkt för kommande möte där
alternativa datum diskuterades. Kallelse kommer att skickas ut där det
framgår om beslutad mötestid kvarstår eller om det sker någon ändring.

6. Mötet avslutas.
Sammanträdet pågick till 18.30

Stefan Andersson
ordförande

Thomas Arnstöm

